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po ?apoznanlu slę z przepĺsaml ustawy z dnia 5 czerwca 1998
(Dz. U. z 2oL7 I.'poz.186'8). zpodnle z art 25c tej üstawy oświadczam,
malżeńskleJ wspólnoścl majątkowei lub sbnowlące mój majątek odrębny:
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r. o samorządzle powlatowym
że pośadam wchodzące w skiad '
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ośWnDczENt E MAJĄT|(oWE
: radnego powiatu

ľ.*ä::L. skladą|ąca ośwĺadc'zen&e oüowlązana lest do zgodnego z prawdą starannego l zupelnego wypelnlenla
każde| z rubąĄ
Jeźetĺ posłczegŕlne rubry*l nle znatduJą w konkretnym prąpadku astosowanla, naleĘ wPlsaé5Le dg5ĺcať:.
osoba ĺkladaJąca ośuđadczenle obowĘzana jeś określĺć prĺynaleźność poszczególnych ;kłaffi;
majątkowylch, doďrodów t zobowĘzań do maJątlu odrębnego l matątku ob|ętego maiźeńską rĺrłspólnoścĘ
maJątkową.
ośwladczente o śtanle maJątkowym dotyay majątku w kratu l za gľanlą.
ośwladczenle o stanle maJątkowym obe|muje równleźwler.ytelnoścl ptenlężne.
W częścl A ośwĺa.dczenia zawarte ę lnťormaQe.taĺ*łne, w częśd B.zaś'lnformac|e nletawne dotyczące adresu
zamĺeszkanla sldadającegô ośwĺadczenle oraz mletsca polożenla nleruchomości.
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Ztego tytulu osiągnąlem(ęlam) w roku ublegÍym doďród w wysokr

2. Posiadam udziały w lnnyďr spólkacłr haądlo1rych; Jrależý podać liczĘ l emitenta udzlalówzĄt !!Ł................
.I )l( t-ĺ(.L7

rv.
1. Posĺadam akcje w spótkach handlowych z udzialem powĺatowYch osób P-r?yn1c!'' 1g! gq3ustebiorców,

w Kórych uczestnlczą takie osoby- należy podać liczbę i emitenta akcJlz /ł!.!,!i...,l,/.t;.!..Lá.l...{........,...........



V.
Nabylem(aml (nabyl móJ malźoneĘ z wylączeniem mlenla przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, lnnej państwowej osoby prawneJ, Jednostek samorządu terytorialnelo, ĺcľl
związków, komunaĺnej osoby prawneJ lub związku metropolltalnego następuJące-r{enĘ, kt$re podteeało
zbycíu w drodze przetargu _ naleł podać opis mlenla l datę nabycla, od kogo: ,lĺ.u:..l),.c,.:l}..(.:..Y............--.'.

v!.
1. Prowadzę dzlalalność gospodarczą (na|eł podać formę prawną l pnedmlot dzlalalnoścll: ,!ĺ!tlí,..!).ľ|,,i..l..|..1.:t..
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- wspól nle z innyml osoba ml 
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',,z.zarządzam dziatalnośdą.'gospodarczą lub igstem przedstawi$ele-m, pę{npmocntklem takiej dzlalatnoścĺ

(nateł podać formę prawną l pzedmlot dzlalalności): ł!.il.{,'..-2.!..'.L..(..*.'.J.................................................-

- wspólnle z lnnyml osobaľni .tyi.i.Ę.c.s.:.1..'.
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vlĺ.
W spólkach handlowyôh (nazwa, siedzlba spółki): /.Y{1,ĺ.:..2.:.'.-L]..!.í.ř

- jestem członklem rady nadzorczeJ (od kledy): ĺ\l.!!.:...:).*:.ĺ../..J.:;..Y.....
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lnne dochody osiągane z nta
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tx.
Sktadniki mlenla ruďlomego o wartości powyźej 10 0oo-zlotyďr (ľ prłypadtu pojażdów mechanicznych

naleźy podać markę, model i rok produkcJt|: Áł.LĺÍ...,.Đ,;:.!łł:-É-ł.J-..ĺ

x.
Zobowĺązanla plenięźne o wartośd powyżej 10 ooo zlotych, w tym zađągnięte kredyĘ i pożyczki oraz

warunki, na jakiďr 1osa!${ę|one (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, wJakiej wysokości):

vill.



czĘśĆ'e

Pbwyższe ośrľiadczenle skiadam świadomy(a), lź na podstawie art. 233 5 1 Kodeksu karnego za podanle
nleprawdy lub zataje nie ppwdý grozl kara pozbawienla wolnoścl.


